Burgerpanel "Een tram voor NOH"
Algemene afspraken

ALGEMEEN
Het burgerpanel moet in eerste instantie legitiem zijn. De samenstelling ervan is daarom
rechtstreeks gebaseerd op de stemmen die voor de kandidaten zijn uitgebracht. Daarnaast
komen zes van de acht kandidaten rechtstreeks uit de verschillende sectoren waaruit het
tracé van de tramlijn bestaat.
Het panel moet ook divers zijn, met een evenwicht tussen geslacht, leeftijd en taalrollen.
Dit burgerpanel wordt gecreëerd voor een bepaalde periode: het wordt specifiek in het
leven geroepen om de planningsstudie van het NOH-tramproject te begeleiden. De
doelstelling van deze fase is het bepalen en ontwerpen van alle voorzieningen in de
openbare ruimte die langs het nu bekende tracé van de tram zullen worden gerealiseerd.

SAMENSTELLING
Het burgerpanel bestaat uit 8 leden:
•
•
•

4 inwoners
2 economische spelers, waarvan één handelaar
2 verenigingen die al meer dan twee jaar bestaan

Van de 8 leden zijn er 6 afkomstig uit de deelgebieden van het tracé van de tramlijn (2 leden
per sector).

MISSIE
De missie van het panel is onder andere om:
✓ Het projectteam, bestaande uit de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de MIVB en verschillende deskundigen, te vervoegen
✓ Adviezen uit te brengen en aanbevelingen te doen over de noodzakelijke inrichting
van de openbare ruimte (in dit geval, van gevel tot gevel) in de drie sectoren waaruit
het nieuwe tramtracé bestaat
✓ Informatie en ervaringen uit het veld te delen, zodat het projectteam daar zoveel
mogelijk rekening mee kan houden

✓ Samen te werken met de verschillende actoren van het projectteam om concrete
oplossingen te vinden, passend bij de buurt
✓ De burgerbijeenkomsten bij te wonen die gedurende de hele ontwikkelingsfase
zullen worden georganiseerd

BETROKKENHEID VAN PANELLEDEN
De leden verbinden zich individueel en vrijwillig voor een jaar om:
✓ Zoveel mogelijk vergaderingen met het projectteam bij te wonen. Afwezigheden
moeten uitzonderlijk blijven voor de goede werking van het panel
✓ De stem van de buurtbewoners, verenigingen en kooplieden van de wijk te zijn,
afhankelijk van de categorie die zij vertegenwoordigen
✓ Belangrijke contactpersonen te zijn voor de mensen in de categorie die zij
vertegenwoordigen en om hen te informeren en de lopende discussies uit te leggen

ENGAGEMENT VAN HET PROJECTTEAM
Het projectteam en de Stad Brussel engageren zich om:
✓ Te luisteren naar de adviezen en aanbevelingen maar ook naar de gerechtvaardigde
bezorgdheden van het panel
✓ Het panel te laten bijstaan in zijn missies door verschillende deskundigen
✓ Een diepgaande toelichting te geven bij vragen over technische dossiers
✓ Te zorgen voor een soepele overgang en overdracht van kennis tussen het eerste
panel (begeleiding van de impactstudie) om de opstart van het nieuwe panel
(planningsstudie) te vergemakkelijken
✓ De logistieke organisatie van de panelbijeenkomsten op zich nemen (reservering zaal,
inrichting, uitnodigingen, catering, etc.)

DE WERKING VAN HET PANEL
✓ Het panel komt overdag maximaal 4 uur samen, 's ochtends of 's middags en meestal
op een locatie in NOH
✓ Het panel komt minstens 5 keer per jaar bijeen
✓ Een definitieve werkwijze van het panel (agenda, wijze van communicatie tussen de
panelleden, enz.) zal door het panel zelf worden besproken en gevalideerd worden
aan het begin van de oprichting ervan

